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  Ansvarig 
1.  Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr 12 läggs till handlingarna utan kommentar. 
 

 
 
Johan 
 

2.  Investeringsprojekt 
Asfaltering 

 Avvaktar rapport från Peter. 
Samfällighetslokalen 

 Peter arbetar fram förslag till kommande styrelsemöte 
Mätarbrunnen 

 Arbetena slutförs 2010-12-16. 
 

 
 
Peter 
 
 
 
Johan 

3.  Ärendelogg 

 Genomgång av öppna punkter, färdigställande av asfaltering 
förs upp i loggen.  

 

 
 
Johan 

4.  Kalendarium 
 

 Stämma skall preliminärt förberedas till V10. 

 
 
Mats 
 

5.  Ekonomi 
 

 Betalningsläget från medlemmarna är för tillfället god. 

 Utkast till budget för 2011 gicks igenom. I stort OK. 
o Arvodering suppleanter diskuterades, dessa bör höjas 

om vi vill att samtliga skall vara med kontinuerligt i 
styrelsearbetet. 

 Arvodesutbetalning för andra halvåret 2010 pressenterades och 
godkändes. 

 

 
 
 
Mats 

6.  Städdagen 
Städdagen genomfördes 2010-11-05, ytterligare 4 protokoll har 
inkommit, gård 2, 5, 7 och 8. 

 Gård 2 
o Asfalteringen, skall justeras till våren efter att 

fastighetsägarna givits möjlighet att justera höjden på 
plattsättningen. 

o Reparation av bilen i lekplatsen, styrelsen har i protokoll 

 
 
 
 
Peter 
 
 
Gårdsombud 
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  Ansvarig 

6 2010 tillstyrkt kostnaden och ersätter gården för 
reparation mot uppvisande av kvitto till max 1200 sek. 
Styrelsen vill påpeka att det är gårdens ansvar att 
vidmakthålla lekplatsen. 

o Grusning bakom länga 29, denna grusning är en 
dränering av ytan som utfördes efter vattensamlingen i 
denna yta. Om den täcks över med gräs försvinner delar 
av den funktionen. 

 Gård 5 
o Buskar bakom länga 17, gården ansvarar för klippning. 
o Reparation av staket, tillstyrks av styrelsen, ersätts mot 

kvitto upp till en kostnad av 2000 sek. 
o Växter till lådorna mellan länga 21-23 ersätts mot kvitto. 
o Gården önskar e-post lista till samtliga hushåll, styrelsen 

för frågan till WEB-gruppen om denna funktion kan 
anordnas i ny hemsida. 

 Gård 7 
o Asfaltreparation, utför till våren. 
o Ytterligare farthinder, önskemålet avslås av styrelsen. 
o Trasig lyktstolpe. Vuxenstyrkan kollar och vidtar 

nödvändiga åtgärder. 
o Beställda farthinder finns för avhämtning i traktorgaraget 

sedan augusti, vilket är meddelat gårdsombud och 
ansvariga för farthinder. 

 Gård 8 
o Kantsten behöver limmas, Vuxenstyrkan kollar. 
o Trädansning, enligt protokoll 6 2010 skall gårdsombudet 

kontakta vuxenstyrkan i frågan. 
o Målning av P-rutor, enligt protokoll 6 2010 skall gården 

utföra detta och färg ersätts mot kvitto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gårdsombud 
Gårdsombud 
 
Gårdsombud 
 
 
 
 
Peter 
 
Stefan Ihrner 
 
Gårdsombud 
 
 
 
Stefan Ihrner 
Gårdsombud 
 
Gårdsombud 

7.  Övrigt 
 

 Fråga om fördelning av städområde mellan gård 6 och 7 togs 
upp till diskussion. Styrelsen beslutar att gårdarna skall dela 
lekplatsen mellan sig. 

 Frågan kring uppgradering av belysningsanläggningen 
diskuterades, styrelsen beslutar att bjuda in Jan Calmnert och 
Anna Albrektsson till nästa styrelsemöte. 

 
 
Nästa möte äger rum den 17/1 kl. 19.00 i samfällighetslokalen. 
 
Vid protokollet 
 
 
Johan Lindgren 

 
 
Jessica 
 
 
Mats 
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